Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

MERCEDES BENZ
P U L L M A N G UA R D

"Mercedes-Benz" ја претстави новата
престижна и луксузна лимузина S 600 Pullman Guard, наменета за владините претставници, бизнис лидерите и за членовите
на кралските семејства, опремена со интегрирана заштита од највисок степен B6/
B7. Со 6.356 мм должина, S 600 Pullman
Guard е возило кое има величествени димензии, кое не само што нуди комфор,
туку и доволно простор за дискретни состаноци и опрема со сите комуникациски
системи. Сè ова овозможува да се остане
во контакт со цел свет додека се ужива во

луксузот и во комфорот во специјалното возило. Што
се однесува до заштитата, за разлика од B4 стандардот, кој го имаат другите производители, а ги
штити патниците во возилото од оружје од помал
калибар, S 600 Pullman Guard е со интегрирана заштита од B6/B7 степен и заштитува од рафални истрели од воено оружје, како и од шрапнели од рачни
гранати.
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LADA CCROSS
На неодамна одржаниот
меѓународeн Саем на автомобили во Москва, "LADA"
претстави концепт од својот
нов потенцијален SUV CCross. Иако концептот сè уште е во рана фаза и не се знае
дали воопшто ќе оди во
производство, претставените фотографии ветуваат конкурентен дизајн, а од искуство знаеме и конкурентни
цени. За оние со малку историско-носталгични размислувања претставуваме мала
галерија од овој концепт.

ФЛЕШ ВЕСТИ
НАЈСКАП АВТОМОБИЛ
НА СВЕТОТ
Откако за трансакцијата се
потрошени 17,5 милиони фунти, ултраегзотичниот олдтајмер на "Ferrari", 250 GTO стана
и официјално најскапо платени от автомобил на светот. 250
GTO е произведен во само 39
примероци во периодот од
1962 до 1964 година. Автомобилот е изработен за потребите
на FIA GT трките, а заради потребите на хомологацијата морало да се произведат најмалку
стотина примероци за комерцијални цели.

"BMW" СО НОВ ХИБРИД
Иако на многумина нема да
им биде јасно како двотонска
крстарица, како серијата 7 на
"BMW", опремена со битурбо
полнет 4,4-литарски мотор V8,
може да биде хибридна а ефикасна, треба да се истакне дека
BMW 750i Active Hybrid е првиот сериски хибрид од баварските погони, кои во продажба
ќе се најдат следната година.
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